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Επιστημονικό όνομα: Chelonia mydas (Linnaeus 1758)
Κοινό ελληνικό όνομα: Πράσινη θαλασσοχελώνα ή Μύδας
Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον EN [A2bd]
Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον EN [A2bd]
Summary: The Green Sea Turtle has a worldwide distribution, frequenting mainly
tropical zones but also subtropical and temperate seas. The Mediterranean
population, at the northernmost boundary of the species’ global range, exhibits a
genetic differentiation from the Atlantic populations, from which it originated.
Green turtles do not nest in Greece, but are regularly occurring at sea, albeit at a
much lower density than loggerhead turtles. A foraging area (developmental
habitat) for small juveniles, feeding on sea grasses, has been discovered in
Lakonikos Bay, southern Peloponnesus. Main threats in the Mediterranean are
degradation of nesting areas and incidental catch in fisheries, which sometimes
results in intentional killings and/or illegal use (e.g. Egypt). In Greece, and more
specifically in Lakonikos Bay, main threats are incidental captures and degradation
of the sea grass meadows. The species is listed as Endangered.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Έχει παγκόσμια εξάπλωση, κυρίως
στην τροπική ζώνη αλλά και σε υποτροπικές και εύκρατες θάλασσες. Ο πληθυσμός
της Μεσογείου, στο βόρειο όριο της παγκόσμιας κατανομής της, παρουσιάζει
γενετική διαφοροποίηση από τους πληθυσμούς του Ατλαντικού από τους οποίους
προέρχεται (Encalada et al. 1996). Στη Μεσόγειο φωλιάζει στο ανατολικότερο και
θερμότερο τμήμα της (κυρίως στην Τουρκία, Κύπρο, και Συρία, και σε μικρότερο
βαθμό στο Ισραήλ και Λίβανο), με ετήσιο αριθμό φωλιών περίπου 1.200 (Broderick
et al. 2002, Rees et al. 2009). Η παρουσία του είδους στη Μεσόγειο βαίνει
μειούμενη από τα ανατολικά προς τα δυτικά, με σπάνια ή περιστασιακή εμφάνιση
στη δυτική λεκάνη.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Αν και δεν
φωλιάζει στην Ελλάδα, απαντάται στις ελληνικές θάλασσες, όμως σε μικρό
ποσοστό σε σχέση με την Caretta caretta. Από δείγμα 226 τραυματισμένων
χελωνών από όλη την Ελλάδα που εισήχθησαν για θεραπεία στο Κέντρο Διάσωσης
του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα, το 3,5% ήταν πράσινες και το 96,5% καρέττα
(Panagopoulos et al. 2003). Ωστόσο, στο Λακωνικό Κόλπο υπάρχει μεγάλη σχετικά
συγκέντρωση νεαρών ατόμων (40% του συνόλου των χελωνών που εκβράζονται ή
πιάνονται τυχαία) που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιοχή αυτή αποτελεί τροφικό
πεδίο ανάπτυξης (Margaritoulis and Teneketzis 2003).
Οικολογία: Έντονα μεταναστευτικό είδος με μεγάλη φιλοπατρία τόσο για την
περιοχή φωλιάσματος όσο και για την περιοχή διατροφής στις οποίες μεταβαίνει
ακολουθώντας την ίδια διαδρομή (Broderick et al. 2007). Τα νεαρά άτομα που
απαντώνται στο Λακωνικό Κόλπο έχουν συγκεκριμένη ηλικία που προκύπτει από τα
στενά όρια του μεγέθους τους (καμπύλο μήκος καβουκιού 30-44 cm), και τρέφονται
με το θαλάσσιο αγγειόσπερμο Cymodocea nodosa (Margaritoulis and Teneketzis
2003, Teneketzis et al. 2006).
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Απειλές: Οι κύριες απειλές σε μεσογειακό επίπεδο είναι η υποβάθμιση των
περιοχών αναπαραγωγής και οι τυχαίες συλλήψεις που σε ορισμένες περιπτώσεις
φθάνουν σε εσκεμμένη θανάτωση και χρήση (π.χ. Αίγυπτος). Στην Ελλάδα, και
ειδικότερα στο Λακωνικό Κόλπο, οι σημαντικότερες απειλές είναι η εμπλοκή σε
αλιευτικά εργαλεία που μπορεί να έχει ως συνέπεια εσκεμμένη κακοποίηση ή
θανάτωση, και η καταστροφή ή υποβάθμιση των λιβαδιών των θαλάσσιων
αγγειόσπερμων.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατεύεται σύμφωνα με διεθνή, κοινοτική,
και εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται στη Σύμβαση CITES, τη
Σύμβαση της Βόννης, τα Πρωτόκολλα της Διεθνούς Σύμβασης της Βαρκελώνης, τη
Σύμβαση της Βέρνης. Περιλαμβάνεται στο ως είδος προτεραιότητας στο Παράρτημα
ΙΙ της Οδηγίας των Οικότοπων (92/43/ΕΟΚ). Στην εθνική νομοθεσία προστατεύεται
από το Π.Δ. 617/80 το οποίο απαγορεύει την αλιεία, τη συλλογή νεοσσών και την
καταστροφή των αυγών, και το Π.Δ. 67/81 που απαγορεύει τη σύλληψη, το
εμπόριο, την κακοποίηση, τη θανάτωση και την κατοχή.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται
Σε μεσογειακό επίπεδο: (1) να προστατευτούν οι περιοχές αναπαραγωγής, (2) να
μειωθεί η θνησιμότητα μετά από τυχαία σύλληψη, (3) να σταματήσει η χρήση
(επιτόπια κατανάλωση, πώληση) στις χώρες που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Στην Ελλάδα, και ειδικά στο Λακωνικό Κόλπο, πρέπει να μειωθεί η θνησιμότητα
(τυχαία ή εσκεμμένη) μετά από εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία, και να
προστατευτούν τα λιβάδια των θαλάσσιων αγγειόσπερμων. Χρειάζεται επίσης
θεσμοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής του Λακωνικού Κόλπου που αποτελεί
βεβαιωμένο ενδιαίτημα του είδους.
Δημήτρης Μαργαριτούλης
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